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 شروحات ادلنظومة البيقونية
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لقد تتابع عىل شرح هذه ادلنظومة كثًن من العلماء، فدونك من عرفته منهم:

(، وأمساه )تلقيح الفكر بشرح منظومة األثر(.ذكره 1998ـ أمحد بن زلمد احلسين احلموي احلنفي )ت1
( و)فهرس دار 1/99( و)فهرس أوقاف بغداد( )5/399األجهوري يف حاشيته، وانظر )هدية العارفٌن( )

 (.1/184الكتب ادلصرية( )

 (.1199(، طبع شرحه وبهامشه حاشية عليه لعطية االجهوري )ت1122ـ زلمد بن عبد البايق الزرقاين )ت2

(. ترمجه وذكر شرحه ذلذه ادلنظومة صاحب )إٓناف القاري ّنعرفة جهود 1138ـ زلمد زيتونة التونسي )ت3
ىل صحيح البخاري( )ص العلماء  (.256ع

 (.1149ـ زلمد بن زلمد بن أمحد البديري الدمياطي ادلعروف بابن ادليت )ت4

(، ووصفه بقوله: )صاحب الشرح احلفيل عىل منظومة 218-1/216ترمجه الكتاين يف )فهرس الفهارس( )
ً 1/257البيقوين يف اإلصطالح(. منه بدار الكتب ادلصرية نسختان كما يف فهرستها ) (. وذكر شرحه هذا أيضا

 األجهوري يف )حاشيته(.

( و)هدية 61-2/69(. راجع )عجائب اآلثار( للجربيت )1292ـ حسن بن غايل األزهري اجلداوي )ت5
 (.5/399العارفٌن( )

 (؛ يوجد شرحه سلطوطاً، ولعله طبع.1229ـ زلمد بن معدان احلاجري االسناوي الشهًن َناد ادلوىل )ت6
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(، واسم شرحه )الكواكب النورانية عىل البيقونية(؛ وأظنه 1234ن علي سويدان الدمليجي )تـ عبد اهلل ب 7
 /حديث(.2/1329مطبوعاً؛ وانظر )الفهرس الشامل( )

(؛ واسم شرحه )لطائف منح ادلغيث يف مصطلح 1268ـ زلمد عثمان بن زلمد ادلًنغين ادلكي احلنفي )ت8
 /حديث(.1336-2/1335مل البيقوين يف احلديث(. انظر )الفهرس الشا

(، له )التقاييد 1293ـ بيومي بن فراج بن مصطىف السيوطي ادلشهور بالزيات، اخللويت اجلرجاوي )ت9
ىل نسخته فجمعها منها وجردها تلميذه زلمد بن  ىل ادلنظومة البيقونية(، كانت مكتوبة ع الدسوقية البيومية ع

يذ هو الذي مساها بهذا اإلسم. وبدار الكتب ادلصرية نسخة زلمد بن حامد ادلراغي اجلرجاوي، ويظهر أن التلم
 (.1/189من هذا الشرح ورد ذكرها يف )فهرستها( )

ـ العالمة الشيخ زلمود نشابة، له )البهجة الوضية شرح منت البيقونية(؛ ذكره الدكتور معظم حسٌن يف 19
ىل )معرفة علوم احلديث( للحاكم )صفحة يط(.  مقدمته ع

(؛ له )العرجون يف شرح البيقون(. وشلن ذكره ادلباركفوري يف مقدمة 1397ديق حسن خان )تـ العالمة ص11
 )ٓنفة األحوذي(.

ً سنة )12  (؛ له )ٓنفة األحباب للمسرتشدين من الطالب(.1316ـ داود التكرييت الذي كان حيا

 (.1351ـ علي بن زلمد بن عامر النجاري )ت13

 (.567-566دكتور شعبان زلمد )صانظر )أصول الفقه تأرخيه ورجاله( لل

 (، ومسى شرحه )الدرر البهية شرح البيقونية(.1354ـ بدر الدين احلسيين )ت14

ىف مال زلمد، واسم شرحه )كشف الظنون والدر ادلصون بشرح منت البيقون(.15  ـ مصط
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نبهاين ادلالكي )ت16  (. وشرحه مطبوع.1369ـ زلمد بن خليفة بن محد ال

 (.3/48و  2/19؛ انظر )فهرس الييمورية( )ـ أمحد الرتمانيين17

، وأمساه )فتح القادر ادلعٌن 1965ـ عبد القادر بن جالل الدين ادلحلي سبط آل الصديق واحلسن. ألفه سنة 18
ادلغيث بشرح منظومة البيقوين يف علم احلديث(. ومنه نسخة يف دار الكتب ادلصرية، وأخرى يف مكيبة أوقاف 

 (.1/274( والثانيِة )1/267ألوىل )بغداد، كما يف فهرس ا

ً يف دار الكتاب العريب ببًنوت عام  1392ـ حسن ادلشاط. طبع شرحه يف جدة عام 18 هـ،  1417هـ، وطبع أيضا
 وطبع طبعات أخرى غًن هاتٌن الطبعتٌن.

نية يف شرح ادلنظومة البيقونية يف مصطلح احل---قال مؤلفه يف أوله: ) ديث دعت أما بعد فهذه التقريرات الس
ً دلا  ً واضحا ً يف فهم ما أشكل ومنهجا احلاجة إىل مجعها لناشئة العصر ال سيما أبناء مدرسينا الصوليية لتكون ذلم عونا

 فوقها من ادلطول(.

ـ العالمة زلمد بن صاحل العثيمٌن رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة وجزاه عن ادلسلمٌن خًناً جزيالً، وطبع شرحه 19
 .1415بالقاهرة عام 

 عبد اهلل سراج الدين؛ وشرحه مطبوع يف حلب. -29

ىل ادلنظومة البيقونية(. -21  سليمان بن ناصر العلوان له )األمايل ادلكية ع

 أمحد بن محود اخلالدي واسم شرحه )الدرر النقية يف شرح ادلنظومة البيقونية( -22

 قونية":وشلا ورد يف كتاب )الدليل إىل ادلتون العلمية( " ادلنظومة البي 

ً كما ذكر ادلؤلف ذلك يف آخرها بقوله34وهي منظومة من ُنر الرجز تقع يف )  ( بيتا
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فوق الثالثٌن بأربع أتت أبياهتا ثم ِنًن ختمت . وقد طبعت عدة مرات إال أن الناظم قد انتقد يف بعض ادلواضع منها 
ىل الصواب ،وطبعت ادلنظومة مع استدراكات الشيخ عبد  وقام الشيخ عبد الستار أبوغدة بإعادة نظم ماانتقد ع

الستار بتعليق الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد يف عمان نشر ادلكيبة اإلسالمية الطبعة األوىل سنة 
 ( صفحة .58هـ( يف )1493)

 هـ( وأعاد1493كما قام الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد بطبع هذه ادلنظومة مع التعليق عليها سنة )
هـ( ومسى تعليقاته :" التعليقات األثرية عىل ادلنظومة البيقونية " 1414طباعتها مع زيادة تصحيح وتنقيح سنة )

يبة اإلسالمية باألردن يف )  ( صفحة .89نشرهتا ادلك

كما قام الشيخ زلمود بن أمحد بن عمر النشوي بتهذيب وشرح البيقونية يف منظومة مساها طراز البيقونية يف 
ً ضمنها ادلنظومة البيقونية مع تديل وزيادة ، طبعها زلمد علي صبيح يف مصر دون تاريخ يف )( ب41) ( صفحة 14يتا

، كما طبعت بتحقيق وتعليق الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد احللبي نشر دار ابن عفان للنشر والتوزيع 
نربية عىل ادلنظوم1418يف اخلرب سنة ) ( ويليها 158( إىل ص )129ة البيقونية من ص )هـ( يف آخر القالئد الع

 ملحق شرح األنواع اليت نقصها صاحب الطراز من ادلنظومة البيقونية للمحقق ادلذكور .

 طبعاهتا :

 طبعت عدة مرات منها :ـ

 هـ( مع منت اجلزرية لشمس الدين زلمد بن زلمد اجلزري .1415ـ طبعة مكيبة السوادي يف جدة سنة ) 1

هـ( يف صفحتٌن ، ويليها منت خنبة الفكر للحافظ ابن 1416الصميعي للنشر والتوزيع يف الرياض سنة ) ـ طبعة دار 2
 حجر .

 ( .129ـ ضمن رلموع مهمات ادلتون ص ) 3
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 شروحها :

ً ومن ذلك : ً وتعليقا  قد اعيىن بهذه ادلنظومة مجاعة من العلماء شرحا

( صفحة ، كما نشرته 194هـ( يف )1122كي ادلتويف سنة )ـ شرح الشيخ زلمد بن عبد البايق الزرقاين ادلال  1
( صفحة ، كما طبع سنة 198هـ بعناية الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز الزاحم يف )1418مكيبة دار األرقم سنة 

 هـ( يف ادلطبعة األزهرية عىل هامش حاشية األجهوري .1345)

هـ( رمحه اهلل تعاىل حاشية عىل هذا الشرح 1199ة )وللشيخ عطية اهلل بن عطية األجهوري الشافعي ادلتويف سن
 طبعت عدةمرات منها :ـ

 هـ( .1333أ ـ يف مطبعة شركة دار الكتب العربية الكربى ّنصر سنة )

 هـ( .1345ب ـ يف ادلطبعة األزهرية سنة )

 ( صفحة87هـ( يف )1368جـ ـ يف مطبعة مصطىف البايب احللبي يف مصر سنة )

ىم " 1398بن زلمد بن عبد الدائم الشهًن بنشابة ادلتويف سنة ) ـ شرح الشيخ زلمود 2 هـ( رمحه اهلل تعاىل ادلس
 هـ( .1328البهجة الوضية شرح منت البيقونية " طبع سنة )

هـ( رمحه اهلل تعاىل مساه " القالئد 1339ـ شرح الشيخ عثمان بن ادلكي التوزي الزبيدي ادلتويف بعد سنة ) 3
نربية علي ادلنظوم هـ( كما طبع بتحقيق وتعليق 1339ة البيقونية " طبع يف ادلطبعة التونسية يف تونس سنة )الع

الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد احللبي األثري نشر دار ابن عفان للنشر والتوزيع يف اخلرب سنة 
 ( صفحة .128هـ( يف )1418)

نبهاين ادلالكي ادلتويف  4 نبهانية 1369سنة )ـ شرح الشيخ زلمد بن خليفة ال هـ( رمحه اهلل تعاىل مساه " النخبة ال
يبة العلم يف 1345بشرح ادلنظومة البيقونية " طبع يف مطبعة التقدم العلمية ّنصر سنة ) هـ( كما نشرته مك
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( صفحة ، كما نشرته مكيبة 156بتقديم وتعليق الشيخ سيد ابن عباس اجلليمي يف ) هـ(1411القاهرة سنة )
ىف الباز يف مكة ادلكرمة والرياض سنة )  هـ( .1417نزار بن مصط

نية يف 1399ـ شرح الشيخ حسن بن زلمد ادلشاط ادلتويف سنة ) 5 ىم : " التقريرات الس هـ( رمحه اهلل تعاىل ادلس
" وهو شرح سلتصر طبع عدة مرات منها الطبعة الثانية عشرة يف مطبعة ادلدين يف القاهرة شرح ادلنظومة البيقونية 

هـ( باعيناء الشيخ فواز بن 1496( صفحة ، وطبعة دار الكتاب العريب يف بًنوت سنة )39هـ( يف )1395سنة )
 ( صفحة .124أمحد زمريل يف )

ومة البيقونية يف مصطلح احلديث " نشرته مكيبة دار ـ شرح الشيخ عبد اهلل سراج الدين ادلسىم " شرح ادلنظ  6
هـ كما ذكر ذلك يف 23/12/1372( صفحة ، وقد انتىه مؤلفه منه بتاريخ 218الفالح يف حلب دون تاريخ يف )

 آخر كتابه .

هـ( ، واخلامسة سنة 1396وقد صورت هذه الطبعة عدة مرات يف مطبعة أوفست حلب الطبعة الرابعة سنة )
 هـ( .1398)

ىل ادلنظومة البيقونية " تأليف الشيخ سعد بن عمر بن سعيد الفويت التجاين ، نشرته دار  7 ـ " التوضيحات البسيطة ع
 ( صفحة .51هـ( يف )1499التجاين ادلحمدي يف تونس سنة )

ىم " صقل األفهام اجللية بشرح ادلنظومة البيقونية " طبع يف 8  مطابع ـ شرح الشيخ مصطىف بن زلمد بن سالمة ادلس
 هـ( .1412اذليئة ادلصرية للكتاب الطبعة األوىل سنة )

ـ شرح الشيخ زلمد بن صاحل بن صاحل العثيمٌن ادلسىم " شرح ادلنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث " نشرته  9
 ( صفحة .88هـ( يف )1415مكيبة الرشد يف الرياض الطبعة األوىل سنة )
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لوان ادلسىم " األمايل ادلكية عىل ادلنظومة البيقونية " أماله عىل مجاعة من ـ شرح الشيخ سليمان بن ناصر الع  19
هـ( نشر دار 1413طلبة العلم يف مكة ادلكرمة ونقحه بعد ذلك كما ذكر ذلك يف ادلقدمة ، طبع الطبعة األوىل سنة )

 اجلاللٌن بالرياض .

ىم " بالسهل ادلسهل " طبعت 11  ه درا الدعوة يف اذلند .ـ شرح الشيخ سيف الرمحن أمحد ادلس

ىل ادلنظومة البيقونية " للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد " طبعت الطبعة  12 ـ " التعليقات األثرية ع
 هـ( نشر ادلكيبة اإلسالمية يف األردن .1414هـ( ، كما طبعت ثانية سنة )1413األوىل سنة )

نية شرح ادلنظومة البيقونية " ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجل 13 ربين ادلسىم " الثمرات اجل
اعيىن به الشيخ سعد بن عبد اهلل السعدان ، طبعته دار العاصمة للنشر والتوزيع يف الرياض الطبعة األوىل سنة 

 هـ( .1417)

نية من قطاف منت البيق  14 ىم " الباكورة اجل ونية " طبع يف مطابع ـ شرح الشيخ زلمد أمٌن بن عبد اهلل األثيويب ادلس
 الصفا ّنكة ادلكرمة .

 الشروح ادلخطوطة :

ىم " فتح القادر ادلعٌن يف شرح منظومة البيقوين يف علم  1 ـ شرح الشيخ عبد القادر بن جالل الدين ادلحلي ادلس
يبة ادللك سعود برقم )  ( .342احلديث " منه نسخة يف مك

هـ( رمحه اهلل تعاىل ادلسىم " تلقيح 1998حلنفي ادلتويف سنة )ـ شرح الشيخ أمحد بن زلمد احلسيين احلمري ا 2
يبة جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية برقم )  ( .598الفكر يف شرح منظومة األثر " منه نسخة يف مك

هـ( رمحه اهلل تعاىل 1149ـ شرح الشيخ زلمد بن زلمد البديري الدمياطي ادلشهور بابن ادليت ادلتويف سنة ) 3
سىم " صفوة ادللح يف شرح منظومة البيقوين يف منت ادلصطلح " منه نسخة يف دار الكتب ادلصرية برقم ادل 
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/ب( ونسخة يف ادلكيبات الوقفية يف حلب ، ومنها صورة يف مكيبة 25882/ت( وأخرى بقرم )23264)
 ت( .692/1جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية برقم )

ىم " الزهرة السمية " منه 1315 اجللي ادلتويف بعد سنة )ـ شرح الشيخ خالد اجلزمايت 4 هـ( رمحه اهلل تعاىل ادلس
 نسخة يف اخلزانة الطلسية .

هـ( ا دلسىم " الدرة البهية يف شرح 1354ـ شرح الشيخ زلمد بدر الدين بن يوسف ادلدين الدمشقي ادلتويف سنة ) 5
الرباط ، ومنها صورة يف مكيبة جامعة اإلمام زلمد بن سعود  ادلنظومة البيقونية" منه نسخة يف اخلزانة العامة يف

 ف( .6439اإلسالمية برقم )

ـ شرح الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد ادلسىم " تنوير األفئدة الزكية " ذكره يف مقدمة كتابه  6
ىل ادلنظومة البيقونية ص)  ( .4التعليقات األثرية ع

ىل ادلنظومة البيق  7 هـ( رمحه 1259ونية " للشيخ عبد الرمحن بن سليمان بن حيٍن األهدل ادلتويف سنة )ـ " حواش ع
 ( .1351( وأخرى برقم )598اهلل تعاىل ، منه نسخة يف مكيبة جامعة ادللك سعود برقم )

 الشروح ادلسجلة :

 ( أشرطة .3ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جربين يف ) 1

 ( أشرطة .7خ زلمد بن صاحل بن عثيمٌن يف )ـ شرح فضيلة الشي  2

 ـ وللشيخ عبد الكريم اخلضًن شرح يف ثالثة أشرطة .. 3 

 ـ وشرح البيقونية للشيخ سعد احلميد4 
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ـ )) األمايل السليمانية عىل ادلنظومة البيقونية (( للشيخ أيب احلسن ادلأريب . طبعته دار الكيان وذلم معرف )دار  5
  الرياض(  -الكيان 

هـ( رمحه اهلل تعاىل 1149ـ شرح الشيخ زلمد بن زلمد البديري الدمياطي ادلشهور بابن ادليت ادلتويف سنة )6 
ادلسىم " صفوة ادللح يف شرح منظومة البيقوين يف منت ادلصطلح " منه نسخة يف دار الكتب ادلصرية برقم 

حلب ، ومنها صورة يف مكيبة /ب( ونسخة يف ادلكيبات الوقفية يف 25882/ت( وأخرى بقرم )23264)
 ت( .692/1جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية برقم )

ه  1426أطيب ادلنح يف شرح منظومة البيقوين يف ادلصطلح ... للشيخ رلدي عرفات ادلصري )الطبعة الثانية سنة 
 تليدي(وهناك شرح سلطوط للشيخ عبد اهلل التليدي كما ذكره الشيخ حسٌن اشبوكي يف ترمجة ال

 فائدة :

ل عليها يف معرفته، فال يكاد يُعرف عنه إال ما ذكروه من أنه عمر  بن  -أو طه  –ليس لصاحب البيقونية ترمجة يعّوَّ
ً قبل ذلك العام من غًن أن يعرف تاريخ وفاته  1989زلمد بن فتوح البيقوين الدمشقي، وأنه تويف سنة  أو كان حيا

 عىل وجه التحديد.

 لعلها تفيد يف ْنلية األمر وتوضيحه:« البيقونية»ادلهمة عن مجع من شراح وهذه بعض النقول 

ىل ترمجة يعلم منها امسه 1998. قال احلموي )ت:1 هـ( يف شرحه ]سلطوط[: )ولم أقف للناظم رمحه اهلل تعاىل ع
نسبة هل هي لبلدة أو قرية أو أب أو جد( انظر حاشية األجهوري ص)  (.85وحاله وال أدري ما هذه ال

نسوب إليه(.1122. وقال الزرقاين )ت:2  هـ( يف آخر شرحه: ) ولم أقف له عىل اسم وال ترمجة وال ما هو م

ىل ترمجة(، انظر حاشية 1149. وقال الدمياطي )ت:3 هـ( يف شرحه ]سلطوط[: )ولم أقف له رمحه اهلل ع
 (.85األجهوري ص)
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ىل ش 1199. وقال الشيخ عطية األجهوري )ت:4 ( ما نصه: 6رح الزرقاين عىل البيقونية ص)هـ( يف حاشيته ع
)وجد بهامش نسخة عليها خط الناظم ما نصه: ]وامسه الشيخ عمر ابن الشيخ زلمد بن فتوح الدمشقي 

 الشافعي[(.

ىم بـ1354. وقال الشيخ بدر الدين احلسين )ت:5 ]سلطوط[ « الدرر البهية»هـ( يف آخر صفحة من شرحه ادلس
نسبة غالب من كتب هنا ورأيت لبعضهم أهنا إىل بيقون قرية يف إقليم ما نصه: ) ...]البيقوين[  توقَّّف يف هذه ال

 أذربيجان بقرب األكراد(.

 تبٌن من هذه النقول:

أوالً: أنه ال يعرف للناظم ترمجة مطولة عن حياته وشيوخه وتالميذه وحنو ذلك كما أفاد ذلك مجع من الشراح شلن 
 هو قريب العهد بالناظم.

ىل هامش  ثانياً: أن امسه بالكامل هو: ))عمر بن زلمد بن فتوح الدمشقي الشافعي(( كما وجده األجهوري ع
 .-وحسبك بها-نسخة عليها خط الناظم 

 . -كما جزم به عمر كحاله–ثالثاً: أن امسه األول ))عمر(( ال ))طه(( 

 رابعاً: أنه شافعي ادلذهب.

لكنه )هو أو  -كما ذكر ذلك الشيخ بدرالدين احلسين–أذربيجان خامساً: أنه دمشقي البلدة، وقد يكون أصله من 
نسب إليها.   آباؤه وأجداده( شلن سكن دمشق ف

 


